Észtország
Két évvel ezelıtt egy project munkán kezdtünk részt venni. Úgy gondoltuk hogy
összeköthetnénk a kellemeset a hasznossal mert egyszerre dolgozhatnánk csapatban és
tanulhatjuk az angol nyelv fortélyait. A csapatmunka több szempontból kedvezı
számunkra mivel meg tanulunk alkalmazkodni egymáshoz és szellemében osztjuk ki a
feladatokat egymás között. Ez a project sok munkával jár. Fıleg anyaggyőjtéssel,
feladatok kiosztásával és a győjtött anyagok összeállításával. Ebben az évben a
résztvevı országok azon embereit kell összegyőjteni, akik fontosak a számítástechnika
történelmében. Ennek köszönhetıen alkalmunk adódott egy Észtországi project
találkozón való részvétel, ahova azért mentünk ki, hogy megbeszéljük azt, hogyan
formázzuk meg az anyagokat és ki hogyan áll az anyaggyőjtésben.
Elsı nap mikor indultunk korán keltünk, mert a barátom, akivel jöttem egy órával
korábbi idıpontra emlékezett így fél ötkor már várakoztunk a kollégium elıtt és fél
hatkor el is indultunk. A rossz idıjárás miatt majdnem lekéstük a repülıt, de
szerencsénkre más probléma nem volt az utazásunk során. Észtország fıvárosába
Tallinba amikor megérkeztünk volt még három óra a busz elindulásáig, így meg tudtuk
nézni az óváros részét, ami számomra nagyon érdekes volt. Itt kezdtem figyelemmel
kísérni, hogy az itteni emberek nagy része szıke és kék szemő. Ezután a busszal még
négy órát utaztunk, majd fél vagy egy órát vittek még autóval a szálláshelyeinkre.
Engem egy nagyon jószívő családhoz vittek, az ottani iskola igazgatójához, a felesége
is nagyon kedves volt.
Másnap reggel az ottani iskolában gyülekezett a négy ország project-képviselıi.
Elvittek minket a környékbeli túrára, ahol sok érdekességet láttunk. Például egy
negyven éves vízerımővet. Délben az iskolában ebédeltünk, Észtországra jellemzı
levest és édességet. Délután meg nekiálltunk a project kidolgozásának. Ez a találkozás
meg a csütörtök nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a pályázat kiírásának megfelelıen
tudjunk teljesíteni. Ezeken a megbeszéléseken megtárgyaltuk a project formáját, ki
mennyi ember életrajzát dolgozza ki, valamint mennyi kelljen és a határidıket. A
hosszú kemény munkák után elmentünk egy közös vacsorára, ahol szintén észt ételt
adtak. Vacsora után elmentünk a gyerekekkel a játszóházukba, így tudtunk ismerkedni
helyiekkel.
Harmadnap Vöruba mentünk. Itt meghallgattunk egy elıadást meg kipróbáltuk a
3D-s mozit. Ezek után kaptunk egy kis szabadidıt, hogy tudjunk szuveníreket venni.
Este a helyi gyerekekkel vacsoráztunk, majd elmentünk velük a játszóházba.
Csütörtök reggel a projecten dolgoztunk, majd délután elmentünk bowlingozni.
Este a családnál ettem a barátommal.
Péntek reggel egy nehéz búcsúzás után elindultunk haza.
Az Észtországi kirándulással nem csak sok jó élményt győjtöttem, hanem
rengeteg tapasztalatot az angol nyelv használatában. Nem bántam meg ezt a munkát és
köszönöm mindenkinek, fıleg Steinbachné Horváth Mária tanárnınek és Kozma
Gyızı tanárúrnak.
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Élménybeszámoló: Észtország
Iskolám az Energetikai Szakközép Iskola két éve megpályázott egy nemzetközi
projectet. Ebben a projectben a résztvevı országok különbözı technológiájú
számítógépek mőködését, felépítését ismertetik. Volt szerencsém a project
segítségével kijutnom Észtországba szobatársammal, Tanos Gáborral. Az észtországi
út remek lehetıség volt nekem az angol nyelv gyakorlására. Szerintem, tényleg
javította ez a kis kirándulás a nyelvérzékemet, mivel kénytelen voltam ezen a nyelven
beszélni. Emellett kiváló lehetıség volt kapcsolatokat, barátságokat kiépíteni, így
megismerhettük különbözı országok hagyományait, tradícióit, szókásait. Még a helyi
nyelvrıl is ragadt ránk valami. Olyan ételeket ehettünk, amiket még azelıtt sosem,
bepillantást nyertünk az észt gasztronómia rejtelmeibe. Olyan dolgokat is
kipróbálhattunk, amiket eddig nem volt szerencsénk. Az utazás is nagyon tetszett,
mivel még sosem ültem repülın azelıtt. Rengeteg mőemléket, régi épületet láttunk az
észtországi kirándulás során.
Kedden a csapat, ami az észtekbıl, a finnekbıl, a románokból és a magyarokból
ált a suli elıtt gyülekezett és túrázni indult. Rengeteg fura és új dolgokat láttunk.
Legérdekesebb az egy mini vízerımő volt, ami egy házat látott el árammal egész
évben. Elmentünk egy kilátóra, ami tetején egy szélerımő volt. Nagyon fura és ötletes
megoldásokat találtak ki energiaszerzésre. Az iskola főtését például a föld melege
adja. Mikor visszaértünk a túráról a suliba, meg ebédeltünk. Ebéd után az iskola
igazgatója körbevezette a csoportot az újonnan épült iskolába. Hihetetlen módón szinte
az egész iskolát EU-s pályázatok pénzébıl építették fel. Nagyon modern és fejlet
iskolát tudtak építeni röpke 5 év alatt. A nap programok után vacsoráztunk és este a
helyi fiatalokkal és a vendég országok ifjaival elmentünk a falu teleházába egy kis esti
kikacsolódásra.
Másnap szerdán ellátogattunk egy közeli városba, ahol egy kb 15 perces 3D-s
moziba volt részünk. Lehetıségünk volt kipróbálni az ottani korcsolyapályát is. A
korcsolyázás és a mozi után egy kétórás fizika elıadásban volt részünk, ahol rengeteg
új ismeretet szereztünk, persze angol nyelven. Az elıadás nagyon látványos és érdekes
volt. Miután vége lett az elıadásnak volt némi idınk városnézésre. Este együtt
vacsoráztunk a helyi és a vendég országok diákjaival.
Csütörtök reggel az iskolában elmondták, hogy ebben az évben milyen
feladatok várnak a résztvevıkre. Ez nagyon fontos esemény volt mivel erre épül az ez
évi munkánk. Megkaptuk feladatainkat, így tudatva velünk kötelességünket. Ebéd után
választás elé kényszerítettek minket, hogy bowlingozni, vagy pedig úszni és szaunázni
megyünk. Hosszú tanakodás után a bowling mellett döntöttünk. Este vacsoráztunk és
kipihentük magunkat az útra.
Másnap hajnalban elbúcsúztunk a családoktól és elindultunk haza. Köszönettel
tartozom az iskolának, hogy kijuthattam Észtországba. Nagyon sok ismeretet
szereztem ezzel az utazással.
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